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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів знання щодо закономірностей організації 
використання землі, як територіального базису, природного ресурсу й основного засобу 
виробництва; прискорення темпів росту продуктивності праці на основі досягнень науково-
технічного прогресу та раціонального використання землі, трудових і фінансових ресурсів, 
професійної та екологічної підготовки інженера-землевпорядника; сукупністю методів 
дослідження, які забезпечують вимоги  використання земель за цільовим призначенням, 
ефективним та раціональним використанням земельних ресурсів та їх моніторинг в Україні.  

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Загальна екологія», «Ґрунтознавство», «Геологія з 
основами геоморфології», «Ландшафтна екологія». 

2. Знання теоретичних основ  математики, статистики, теорії ймовірності, інженерної та 
комп’ютерної графіки. 

3. Володіння елементарними навичками математичного моделювання, знаннями ГІС 
інформаційних систем.  

 
3. Анотація навчальної дисципліни: 
Навчальна дисципліна «Землевпорядкування» є складовою циклу дисциплін вільного вибору 
студента. Дисципліна розкриває необхідність комплексного підходу до виконання робіт, 
починаючи від формування земельної ділянки як об’єкта земельної власності, виготовлення 
індексних кадастрових карт, створення кадастрових планів, виникнення нових видів робіт, 
пов’язаних із сучасним станом реформування земельних відносин, широке застосування в 
землевпорядному виробництві новітніх інформаційних технологій, насамперед геоінформаційних 
сістем (ГІС), сучасних технологій знімальних робіт, включаючи методи дистанційного зондування 
землі. Надає характеристику поняття землі як об’єкту природи та елемента довкілля, визначає 
важливість та значення правової охорони земель, а також висвітлює деякі організаційно-правові 
заходи охорони земель, що використовуються у державі. Розкриває поняття категорій земель 
України, визначає правовий режим земель сільськогосподарського призначення, пріоритетність їх 
надання, а також права та обв’язки сільськогосподарських земелекористувачів відповідно до 
чинного земельного законодавства. Визначає поняття охорони та раціонального використання 
земельних ресурсів з метою їх збереження. Розкриває мету землеохоронних заходів, акцентуючи 
увагу на правовому забезпеченні охорони землі. Підкреслює особливу роль землеустрою та 
державного земельного кадастру метою забезпечення раціонального використання та охорони 
земель. Розглядає основні поняття та положення, зокрема нормативні документи, стандартизації та 
нормування у галузі охорони земель.  

4. Завдання (навчальні цілі): 

Основними завданнями дисципліни є: 
- ознайомити студентів з теоретичними основами землеустрою та кадастру, теорією та 

методикою проведення землеустрою на загальнодержавному та регіональному рівнях;   
- ознайомити з формуванням меж земельних ділянок, землеволодінь і землекористувань, 

інвентаризацію земель та інші розвідування, виготовлення правовстановлюючих 
документів на землю, а також із формуванням режиму використання землекористувань; 

- ознайомити з основами становлення і розвитку земельного кадастру, сутністю заходів 
державного земельного  кадастру і його складових, сучасними тенденціями у світовому 
кадастровому процесі; 

- ознайомити з організаційно-правовими заходами охорони земель, що використовуються у 
державі; 

- ознайомити з наслідками впливу на погіршення земель, особливо сільськогосподарського 
призначення, деградації ґрунтів, ерозії, діагностичними критеріями деградації ґрунтів; 
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- ознайомити з методами здійснення земельного контролю, а також органами, що його 
здійснюють та їх вповноваження. 

 

Згідно вимог Стандарту вищої освіти України (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти, 
галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 101 – «Екологія») дисципліна забезпечує 
набуття студентами таких компетентностей: 
інтегральної: 
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері 
екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, що передбачає застосування 
основних теорій та методів наук про довкілля, які характеризуються комплексністю та 
невизначеністю умов; 
загальних:  
ЗК01. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності; 
ЗК02. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
фахових: 
ФК14. Знання та розуміння теоретичних основ екології, охорони довкілля та збалансованого 
природокористування; 
ФК20. Здатність проводити моніторинг та оцінювати поточний стан навколишнього середовища. 

Програмними результатами навчання визначено: ПР03. Розуміти основні концепції, 
теоретичні та практичні проблеми в галузі природничих наук, що необхідні для аналізу і 
прийняття рішень в сфері екології, охорони довкілля та оптимального природокористування; 
ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення екологічних досліджень; ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення досліджень, збору та обробки даних; ПР24. Розуміти і 
реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 
 

Результат навчання 
 (1. знання; 2. вміння; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати теорію та методику проведення 
землеустрою на загальнодержавному та 
регіональному рівнях, особливості фор-
мування меж земельних ділянок, земле-
володінь і землекористувань, виго-
товлення правовстановлюючих доку-
ментів на землю 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 
робота № 1 

15 

1.2 Знати специфіку формування режиму 
використання землекористувань, вилу-
чення та консервацію деградованих і 
трансформацію малопродуктивних зе-
мель, оцінку ефективності землевпоряд-
них заходів 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 
робота № 1 

15 

1.3 Знати поняття та значення правової 
охорони земель, регулятивних та 
охоронних правовідносин, організаційно-
правових заходів охорони земель та 
моніторингу, поділ земель на категорії  

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 
робота № 2 

15 

1.4 Знати основні напрямки охорони земель 
та заходи, які застосовуються для 
охорони та моніторингу земель; сутність 
поняття стандартизації в галузі охорони 
та моніторингу земель; поняття 
«забруднення», «псування»; правове 
регулювання забруднених земель 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 
робота № 2 

15 

2.1 Вміти користуватися документацією 
щодо землеустрою в Україні та 
кадастром, проводити землеустрій на 
загальнодержавному та регіональному 
рівні, формувати режим використання 
земель та їх інвентаризацію  

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 
робота № 1, 
оцінювання 
презентації 

/доповіді 

15 

2.2 Вміти надавати оцінку правовій охороні 
землі, розрізняти організаційно-правові 
заходи охорони земель, характеризувати 
діяльність державних природоохоронних 
установ та органів, визначати особливості 
охорони та раціонального використання 
земель сільськогосподарського призна-
чення та  застосовувати набуті знання у 
практичній діяльності 

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 

Модульна 
контрольна 
робота № 2, 
оцінювання 
презентації 

/доповіді 

15 

3.1 Вироблення у студентів комунікативних 
навичок та їх використання у галузях 
землевпорядкування, ведення державного 
земельного кадастру,  охорони та 
моніторингу земель; здатності групового 
обговорення актуальних проблем та 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання  
презентації 

/доповіді 

5 
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застосування відповідних методів під час 
здійснення земплевпорядкування 

4.1 Продемонструвати розуміння особистої 
відповідальності за професійні та упра-
влінські рішення, надані рекомендації, які 
можуть впливати на проведення змін у 
сферах землевпорядкування, ведення дер-
жавного земельного кадастру, охорони та 
моніторингу земель 

Практична 
робота, 

самостійна 
робота 

Оцінювання  
презентації 

/доповіді 

5 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання: 

 

Результати навчання 
дисципліни 

Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 

 
1.4 2.1 

 
2.2 3.1 4.1 

ПР03. Розуміти основні концепції, теоретичні та 
практичні проблеми в галузі природничих наук, 
що необхідні для аналізу і прийняття рішень в 
сфері екології, охорони довкілля та 
оптимального природокористування. 

    + +  + 

ПР10. Уміти застосовувати програмні засоби, 
ГІС-технології та ресурси Інтернету для 
інформаційного забезпечення екологічних 
досліджень. 

+ + + + + + +  

ПР21. Уміти обирати оптимальні методи та 
інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

+ + + + + + +  

ПР24. Розуміти і реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності вільного демократичного суспільства, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 

+ + + + + +  + 
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7. Схема формування оцінки. 
 
7.1 Форми оцінювання студентів:  
 

- семестрове оцінювання:  
1. Модульна контрольна робота 1: РН 1.1–1.2, 2.1 – 40 / 20 балів. 
2. Модульна контрольна робота 2: РН 1.3–1.4, 2.2 – 40 / 20 балів. 
3. Презентації / доповіді: РН 2.1–4.1 – 20 / 10 балів. 
 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою контролю за яким 
встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами 
навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 
«зараховано») є відпрацювання всіх практичних робіт. 

Перескладання семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не 
допускається. 

 
7.2 Організація оцінювання:  

Форма оцінювання Орієнтовний графік 
проведення 

ЗМ 1 ЗМ 2 

Min. балів Max. балів Min. балів Max. балів 

Модульна контрольна 
робота 

На практичних  після 
завершення ЗМ1 та ЗМ2 
(всередині та наприкінці 
семестру) 

20 40 20 40 

Контроль самостійної 
роботи  

Доповідь один раз на 
змістовий модуль 5 10 5 10 

Сума 25 50 25 50 

 
7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 
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88..  Структура навчальної  дисципліни. Тематичний план занять 
 

№ 
п/п 

Назва  тем 

Кількість годин 

Лек-
ції 

Прак- 
тичні 

Кон- 
суль 
тації 

С/
Р 

Розділ 1.  
Історичні та теоретичні передумови розвитку землеустрою. 

Землеустрій у системі суспільного виробництва. Склад і види землевпорядних наук 

1. 

Землеустрій. Поняття та формування земельної ділянки. 
Вилучення та надавання земельних ділянок. Встановлення на 
місцевості меж земельної ділянки.   

4 4   

2. Теоретичні основи землеустрою.    10 

3. 
Характеристика земельного фонду. Склад та цільове 
призначення земель України. 4 4   

4. Земельний фонд України.    10 

5. 

Земельний кадастр. Зміст, види кадастрів, принципи ведення 
кадастру. Утворення кадастрової справи та її функції. Завдання 
державного земельного кадастру в Україні.  

4 4   

6. Теоретичні основи земельного кадастру.    10 

7. 
Державний земельний кадастр. Зміст складових частин 
державного земельного кадастру. 4 2   

8. Теоретичні основи державного земельного кадастру.    10 

Консультації   2  
Модульна  контрольна  робота 1  1   

Розділ 2.  
Теоретичні основи ведення кадастру. Методичні аспекти ведення кадастру  

9. 
Земля як складова навколишнього природного середовища та об’єкт 
правової охорони. 

4 4   

10. 
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 
та інших категорій.  

   10 

11. 
Охорона та раціональне використання земель як основна умова їх 
збереження. 

4 4   

12. 
Правове регулювання землеустрою та ведення державного 
земельного кадастру як засобів ефективного та раціонального 
використання земельних ресурсів. 

   10 

13. 

Розробка загальнодержавних і регіональних програм використання 
та охорони земель, документація із землеустрою в галузі охорони та 
моніторингу земель. Державний контроль за використанням та 
охороною земель в Україні. 

4 4   

14. 
Державний контроль за використанням та охороною земель в 
різних частинах світу. 

   10 

15. 
Юридична відповідальність за порушення земельного 
законодавства. Стандартизація і нормування в галузі охорони та 
моніторингу земель. 

2 2   

16. Забруднення земель та норми щодо деградації земель.    16 
Консультації   2  
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Модульна  контрольна  робота 2  1   
ВСЬОГО 30 30 4 86 

 

Загальний обсяг 150 год., в тому числі: 
Лекції – 30 год. 
Практичні - 30 год. 
Консультації – 4 год. 
Самостійна робота – 86 год.  
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